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PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO N.º 159/98 - PGJ, DE 07 DE OUTUBRO DE 1998  

(PT. N° 64.972/98) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 

 

 Dispõe sobre a criação do Grupo Especial de 
Trabalho para a implementação da regionalização 
do atendimento ao adolescente infrator no 
Estado de São Paulo 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando ser função institucional do Ministério Público a proteção dos interesses difusos 

e coletivos da criança e do adolescente, nos moldes do disposto no artigo 227, "caput", da 

Constituição Federal, artigo 277 da Constituição Estadual, artigos 123, 124 e 201, da Lei 

8.069, de 13.07.90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

 

Considerando que a internação de adolescentes constitui medida privativa de liberdade, 

sujeita-se aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento; 

 

Considerando a recente deliberação do E. Conselho Superior do Ministério Público, na qual 

consta determinação de instauração de um inquérito civil para cada região administrativa do 

Estado, visando apurar-se as necessidades e diligências necessárias à adequação do atual 

sistema de internação de adolescentes aos ditames previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, notadamente no que respeita às diretrizes de regionalização do atendimento 

aos adolescentes em conflito com a lei; 

 

RESOLVE:  

 

Artigo 1º - Criar, junto ao seu Gabinete e sob a coordenação do Centro de Apoio Operacional 

das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, o Grupo Especial de Trabalho para a 

implementação da regionalização do atendimento ao adolescente infrator no Estado de São 

Paulo. 

 

Parágrafo 1º - O Grupo Especial é integrado por Membros do Ministério Público, designados 

pelo Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de suas atribuições normais. 
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Parágrafo 2º - A participação neste Grupo Especial não importará no recebimento de qualquer 

remuneração ou gratificação. 

 

Artigo 2º - Compete ao Grupo Especial, dentre outras atividades: 

 

I - propiciar a criação de um fórum de debates, com vistas a uniformizar-se a estratégia no 

atuar dos órgãos de execução; 

 

II - elaborar propostas de ações coordenadas, a serem desenvolvidas em cada inquérito civil, 

consideradas as peculiaridades da região administrativa; 

 

III - elaborar estudos e minutas para roteiros de investigação, termos de ajustamento e inicial 

de ação civil pública, sem caráter vinculativo; 

 

IV - viabilizar a integração dos órgãos de execução de cada região administrativa entre si, 

bem como de uma região com a outra, com vistas à otimização e a eficácia da intervenção do 

Parquet. 

 

Artigo 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.108, n.192, p.28, de 8 de outubro de 1998 
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